Toestemmingsverklaring
U wenst gebruik te maken van de diensten van de mantelzorgmakelaar. Deze
mantelzorgmakelaar neemt de regeltaken van u over, zodat u hier minder door belast wordt.
Bij de regeltaken gaat het onder meer om:
•

•

•

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van
o PGB of zorgaanvraag, van A tot Z
o overleg voeren met betrokken instanties
o taken van bemiddeling
Uitzoekwerk omtrent
o financiële (zorg)vraagstukken
o het vinden van passende woonruimte
o wettelijke regelingen
Regelwerk m.b.t.
o organiseren van vervangende respijtzorg
o berekenen van de eigen bijdrage
o schrijven van een persoonlijk plan.

Gegevens
Om aan u diensten als voornoemd te kunnen leveren, hebben we persoonsgegevens nodig.
Deze verkrijgen wij via u, maar moeten soms ook bij andere hulpverleners of instellingen
worden opgevraagd en verwerkt. Het gaat hierbij om gegevens die op het intakeformulier
geïnventariseerd worden, of het gaat om de volgende gegevens:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum en -plaats
• BSN-nummer
• bankrekeningnummer
• gegevens over de medische situatie

Toestemming
De toestemming wordt gegeven onder de navolgende voorwaarden:
• Mijn toestemming geldt alleen voor de hierin beschreven redenen, gegevens en
instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de mantelzorgmakelaar mij
opnieuw toestemming;
• De mantelzorgmakelaar informeert mij over de gegevens die over mij worden
uitgewisseld en die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de
mantelzorgmakelaar mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze
noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen;
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•

•

•

•

•

Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, dan zal de mantelzorgmakelaar deze niet
registeren dan wel verwijderen, tenzij het bewaren ervan wordt gevergd door enige
wettelijke bepaling of voorschrift;
Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of alleen voor bepaalde delen
toestemming te geven. De mantelzorgmakelaar legt uit wat de gevolgen voor de
dienstverlening zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef;
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het
intrekken gevolgen hebben voor de dienstverlening. De mantelzorgmakelaar zal mij hier
over informeren;
Bij het verwerken van mijn persoonsgegevens neemt de mantelzorgmakelaar de
geldende privacywet- en regelgeving in acht, alsook haar eigen beleid hieromtrent, en
zorgt onder meer voor een naar de stand van de techniek passend beveiligingsniveau;
Deze toestemming is een jaar geldig.

Toestemming
Aldus geef ik,
Naam: …………………………………………………
hierbij toestemming aan
Marjolein Munsterman
van Mantelimar
om met inachtneming van het vorenstaande mijn persoonsgegevens te verwerken.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …………………….…………
te ……………………………….
Handtekening

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
(indien van toepassing)

……………………….

……………………….
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